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1.  JAARREKENING



1.1  Balans per 31 december 2014
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Liquide middelen 1.691 -

Totaal activazijde 1.691 -

31 december 2014 31 december 2013

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 10 juli 2015
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1.1  Balans per 31 december 2014
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen
Agioreserve 285 -

Overige reserves 706 -
991 -

Langlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen 700 -

700 -

Totaal passivazijde 1.691 -

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 10 juli 2015

31 december 2014 31 december 2013
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1.2  Winst- en verliesrekening over 2014

€ € € €

Ontvangsten 1.494 -

Bruto bedrijfsresultaat 1.494 -

Algemene kosten 774 -

Som der bedrijfskosten 774 -

Bedrijfsresultaat 720 -

Rentelasten en soortgelijke kosten -14 -

Som der financiële baten en lasten -14 -

Resultaat 706 -

2014 2013

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 10 juli 2015
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1.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Liquide middelen

Langlopende schulden

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Netto-omzet

Bedrijfskosten

Financiële baten en lasten

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, 
ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen 
en kasmiddelen.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle 
belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. 
De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De 
kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

De langlopende schulden betreffen leningen met een looptijd van langer dan één jaar. Het gedeelte van de 
leningen dat wordt afgelost in het komende boekjaar, is opgenomen onder de kortlopende schulden.

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming met de 
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon.

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden 
toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op 
balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde 
van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn 
geworden.

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen 
nominale waarde.

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende 
diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -
kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende 
grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen 
tegen nominale waarde.
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1.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2014 31-12-2013
€ €

Liquide middelen

Rekening courant bank 1.691 -
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1.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

2014 2013
€ €

Bestemmingsreserve Bijbels
Stand per 1 januari - -

Mutatie bij 285 -

Stand per 31 december 285 -

Algemene reserves
Stand per 1 januari - -

Uit voorstel resultaatbestemming 706 -

Stand per 31 december 706 -

LANGLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan kredietinstellingen

Onderhandse leningen 700 -

Onderhandse leningen
Onderhandse lening J. vd Vaart 200 -

Onderhandse lening T. Dijkema 250 -

Onderhandse lening W. Schaaij 250 -
700 -
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1.5  Toelichting op de winst- en verliesrekening

2014 2013
€ €

Ontvangsten
Giften 640 -

Bijdrage kerken 854 -
1.494 -

Algemene kosten
Oprichtingskosten (Kamer van Koophandel) 50 -

Oprichtingskosten (notaris) 424 -

Vormgeving en logo 300 -
774 -

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente schuld rekening courant 14 -
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